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 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  

ÎN SĂPTĂMÂNA 17-21 decembrie 2018 
 

 

Activitatea / 

proiectul 

ÎNTÂLNIRE CU 

JURIȘTI 

PREVENIRE 

CONSUM 

DROGURI ȘI 

ALCOL 

EXCURSIE 

DIDACTICĂ 

Alba Iulia 

TÂRGUL DE 

„CRĂCIUN” 

PATRULA DE 

RECICLARE 

TÂRGUL DE 

CRĂCIUN/ 

VIZIONARE DE 

FILM 

Domeniul  

 

Ed. Socială/ civică Ed. Culturală, civică Ed. Socială/ 

voluntariat 

Ed. Ecologică-civică Ed. Cultural - artistică 

Ziua /Intervalul 

orar 

LUNI 17.12.2018 

8-13 

 

MARŢI 18.12.2018 

8-13 

 

MIERCURI 

19.12.2018 

8-13 

 

JOI 20.12.2018 

8-13 

VINERI 21.12.2018 

8-13 

Grup ţintă  

 

 a VII-a C a VII-a C a VII-a C a VII-a C a VII-a C 

Coordonator-

prof. Implicaţi 

 

M. Nicoară 

Diriginții 

R. Dușa, L. Maxim, 

D. Cristean 

D. Cristean 

 

R. Dușa, L. Maxim 

S. Timar, M. Nicoară, 

B. Popovici 

Diriginții D. Cristean 

 

Învățătorii/ Diriginții 

D. Cristean 

Obiective 

operaționale 

SMART 

 

- dezvoltarea spiritului 

de investigație, analiză, 

comunicare, dezbatere 

- însuțirea de noțiuni 

juridice corect utilizate 

Prevenirea consumului 

de droguri si alcool 

- identificarea unor 

obiective turistice de 

interes național                                                  

- recunoașterea valorilor 

autohtone                                                          

- dezvoltarea 

sentimentului de 

Dezvoltarea de 

competente 

antreprenoriale  

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

- crearea de deprinderi 

eco-civice 

- conștientizarea că orice 

se poate recicla 

- deschiderea orizonturilor 

culturale, informaționale          

- șlefuirea 

comportamentului pe 

stradă și în general 



Participarea 

responsabilă la luarea 

deciziilor ca urmare a 

unor achiziții specifice 

domeniului social 

patriotism național                                                         

- educație multiculturală 

 

Achiziționarea 

produselor și pregătirea 

pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către 

elevii voluntari 

Produsele finale 

şi rezultatele 

obţinute 

 

Fotografii, desene, 

colaje, postere 

- fotografii 

- impresii 

 

Valorificarea obiectelor 

decorative realizate în 

cadrul școlii; 

Achiziționarea 

produselor și pregătirea 

pachetelor  

Acțiunea de donare a 

pachetelor de către 

elevii voluntari 

- colectare de DEEE 

- fotografii 

- impresii 

 

- impresii 

- fotografii 

Metodele de 

evaluare și de 

diseminare 

folosite  

 

Discutii, dezbateri - creații literare: eseuri 

- materiale pentru revista 

școlii 

Realizarea unui album 

al târgului; Acordarea 

de diplome voluntarilor 

- identificarea celor mai 

serioși reciclatori 

- clasa cu cele mai multe 

deșeuri depuse 

- dezbatere asupra celor 

văzute/ vizionate 

- formularea unui alt 

sfârșit pentru film 

Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale etc.) 

Insusirea unui stil de 

viata sanatos 

Dezvoltarea abilităților 

de comunicare, sociale 

și emoționale;  

 

- atitudine adecvată în 

raport cu valorile și 

istoria neamului 

românesc 

Dezvoltarea spiritului 

de comunitate scolara, 

de colaborare si respect 

Sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile 

celor din jur, prin 

implicarea acestora în 

activități de voluntariat 

- comportament adecvat 

în raport cu mediul și 

pericolele la care este 

acesta expus în urma 

activităților umane 

- îmbunătățirea conduitei 

elevilor aflați într-un 

asemenea context 

Parteneri  

 

Fundatiei Caritas 

Eparhial –asistent 

social Rodica Sima 

Reprezentant Tribunal 

Cluj 

Muzeul Unirii Alba Iulia Biserica „Nașterea 

Domnului”, Liceul 

pentru deficienți de auz 

Asociația Română pentru 

Reciclare RoRec 

Cinema Victoria 

 

 

  

 

 

 

 


